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Resultaatteam:

  

 Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 21 februari 2018  

Onderwerp: Bouwplannen ACL Hoofdstraat en 

krediet brugwachtersonderkomen 

   

 

*Z01580AB832* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 13 februari 2018 met nr. Z/18/057101/109742; 

gezien het advies van het politiek forum van 12 maart 2018 en de raadsvergadering van 19 maart 2018; 

gelet op het bepaalde in artikel 212 van de Gemeentewet en artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 

ordening; 

b e s l u i t: 

 

1. Akkoord te gaan met de ontwikkeling van 4 woningen aan de Hoofdstraat 213 t/m 219 conform 

het schetsontwerp (bijlage 1). 

2. Akkoord te gaan met de concept-exploitatieovereenkomst (bijlage 2) voor de ontwikkeling 

genoemd onder beslispunt 1. 

3. Akkoord te gaan met de ontwikkeling van drie woningen en een brugwachtersonderkomen op 

de locatie Hoofdstraat - Does (naast de Doesbrug) conform het schetsontwerp (bijlage 3). 

4. Akkoord te gaan met de concept-exploitatieovereenkomst (bijlage 4) voor de ontwikkeling 

genoemd onder beslispunt 3. 

5. Een krediet “Brugwachtersonderkomen” beschikbaar te stellen van €125.000,- met een 

afschrijvingstermijn van 25 jaar, voor de aankoop van grond en de realisatie van het 

brugwachtershuisje. 

6. De restwaarde vast te stellen op  €8.000,- (geschatte reële waarde van grond na 

bestemmingswijziging). 

7. Ter dekking van het brugwachtersonderkomen de bijdrage van de provincie Zuid-Holland van € 

46.698,- (50% van de totale kosten excl. BTW) in te zetten. 
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8. Het krediet 7230551 “Wachtpl.boten met in” af te sluiten en de vrijvallende kapitaallasten in te 

zetten ter dekking van de resterende kapitaallasten voor het brugwachtersonderkomen. 

9. Voor de bestemmingsplannen “Hoofdstraat Hoek Does” en “Hoofdstraat 213 t/m 219” geen 

exploitatieplan vast te stellen. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 19 maart 2018, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 


